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Análise

Brasil precisa liderar reforma do CS da ONU

A s placas tectônicas da
ordem internacional
estão se movendo. O

poder político e econômico
começa a se afastar dos EUA
e dos países europeus, redis-
tribuindo-se cada vez mais
por toda a Ásia e a América
Latina. Potências emergen-
tes estão reconfigurando a

paisagem do multilateralismo.
O Brasil está entusiastica-

mente em sintonia com essas
transformações da arquitetura
global, consciente de que as mu-
danças oferecem a promessa de
progresso, mas também de uma
potencial instabilidade. Seus di-
plomatas nunca fizeram segre-
do de que o País é um dos candi-
datos a uma cadeira permanen-
te no mais alto fórum global de
tomada de decisão, o Conselho
de Segurança da ONU. É ape-
nas sentando-se à essa mesa,
afirmam autoridades brasilei-
ras, que poderão influenciar a

mais importante de todas as de-
cisões: quando e como intervir
em benefício da paz e da segu-
rança internacional.

Existe um consenso univer-
sal de que a ONU e o seu Conse-
lho de Segurança precisam ser
reformados. Praticamente to-
dos concordam que essa é uma
instituição do século 20, mal
preparada para enfrentar os de-
safios do século 21. Afinal, o con-
selho é um produto da vitória
aliada na 2ª Guerra. Hoje ele pa-
rece não apenas anacrônico,
mas também injusto. Com o au-
mento do número de países

membros da ONU de 50, na dé-
cada de 50, para 193 este ano, o
conselho nunca foi tão pouco
representativo. O status quo
não é mais uma opção e a mu-
dança é inevitável.

Diante de crises globais co-
mo guerras violentas, colapso fi-
nanceiro e a mudança do clima,
uma ONU eficiente é mais ur-
gente do que nunca. Paradoxal-
mente, em um momento em
que precisamos muito dela, o
Conselho de Segurança está pa-
ralisado. O resultado disso é
sua rápida perda de credibilida-
de e o risco, segundo diploma-

tas de alto escalão do Itama-
raty, de se tornar o arquiteto de
sua própria irrelevância.

Embora aparentemente haja
um amplo reconhecimento do
“porquê” da reforma do Conse-
lho de Segurança, há um consen-
so menor quanto ao “como” fa-
zê-lo – e menos ainda em rela-
ção a “quem” se beneficiaria
com a redistribuição do poder.
Como resultado, os negociado-
res na ONU se encontram num
impasse, estão obcecados com
detalhes procedimentais, em
vez de atentos aos problemas
objetivos.

Em grande parte, o debate
sobre a reforma do conselho
se concentra no aumento do
número dos seus membros
permanentes, além da Chi-
na, EUA, França, Grã-Breta-
nha e Rússia – o chamado
“P-5”. Definindo-se como o
“G-4”, o Brasil, juntamente
com a Alemanha, a Índia e o
Japão são os candidatos mais
empenhados ao trono. A Áfri-
ca também busca duas cadei-
ras permanentes, embora
ainda não tenha de decidir
quem serão seus candidatos.
Ao mesmo tempo, os rivais
regionais, que intitulam seu
bloco como “unindo pelo
consenso”, estão impedindo
o progresso.

Consequentemente, as re-
formas estão congeladas. A
última vez em que houve mu-
danças foi em 1965, e elas não
passaram do modesto au-
mento do número dos mem-
bros não permanentes de
seis para dez. E, apesar de ter
havido chances reais em
2005 para um alargamento
do conselho, esse debate foi
colocado na geladeira. O rit-
mo atual é lento – até mesmo
de acordo com os glaciais pa-
râmetros da diplomacia mul-
tilateral.

Independentemente deste
cenário pessimista, o Brasil
tem uma excelente chance de
conseguir uma cadeira perma-
nente no Conselho de Segu-
rança desde que saiba jogar as
cartas certas. O país, indubita-
velmente, tem a experiência
necessária. A maior nação da
América Latina e uma das
maiores economias do mun-
do, o Brasil foi membro não
permanente do conselho na-
da menos que dez vezes des-
de a fundação da ONU, em
1945. O País, que também con-
tribuiu com um grande con-
tingente de soldados para as
operações de paz – mais re-
centemente na Missão de Es-
tabilização da ONU no Haiti
(Minustah) –, começa a intro-
duzir normas globais, como o
conceito da “responsabilida-
de ao proteger”. Promoveu
com sucesso o debate na
ONU visando aumentar a
transparência e a “prestação
de contas” do conselho por
suas decisões, além de apro-
fundar compromissos com a
proteção de civis. E com uma
diplomacia habilidosa, é pos-
sível administrar as ansieda-
des de atores regionais como
Argentina e México.

Entretanto, é improvável
que o Brasil consiga a condi-
ção de membro permanente
se restringir seu foco a nego-
ciações técnicas na ONU. O
fundamental é um engaja-
mento muito mais ativo da
sociedade civil brasileira,
que ainda não teve a possibili-
dade de dar a sua contribui-
ção, com institutos de pesqui-
sa, grupos de especialistas,
empresas e organizações de
ativistas. A urgência das re-
formas do conselho também
terá de começar a ser intensa-
mente debatida entre as so-
ciedades civis dos países do
P-5.

Em lugar de concentrar-se
nas mudanças de forma do
Conselho de Segurança, o
Brasil deveria liderar um de-
bate com os parceiros sobre
a função de um novo organis-
mo mais legítimo e eficiente.
O Ministério das Relações
Exteriores do Brasil e a socie-
dade civil poderiam começar
com a proposta de uma visão
convincente do que o conse-
lho faria de maneira diferen-
te. As atuais negociações pro-
cedimentais na ONU não es-
tão contribuindo para o avan-
çoda causa do Brasil. Na reali-
dade, poderão constituir um
passo atrás. Questões como
a reforma do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas
são relevantes demais para
serem tratadas somente pe-
los negociadores./ TRADUÇÃO
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